NYHETSBREV
Nr 38 September 2018

Efter en helt otrolig härlig och varm sommar kommer nu hösten med stormsteg.
Nu ska tävlingstabeller för olika grenar sammanställas och vinnare koras. Distriktets
förare håller sig alltid i framkant med segrar, pokaler och medaljer.
Det ska bli intressant att räkna hur många förare som återigen har hamnat bland de bästa i
hela Bilsport Sverige.
Grattis till er och ett stort tack till alla funktionärer som gör det möjligt att tävla – utan er
skulle det inte bli några tävlingar.
Nyhetsbrev nr 14 från september 2012 skrevs det om ett stjärnskott i rally.
”Emil Bergkvist, 18 år, har haft sitt körkort i två månader och redan har han satt VOC
eliten på plats när Kil hade sin rallytävling. En talang som redan har 24 segrar i sitt cv – vi
kommer med stor säkerhet att höra och få se mera av den killens talang och framfarter i
rallyskogarna, lycka till Emil”.
Idag vet vi att han har infriat alla förhoppningar och sina drömmar i sportgrenen.
Nytitulerad juniorvärldsmästare i Rally, smaka på det.
Stort grattis Emil och lycka till i framtiden!!
Funktionärer
Klubbarna behöver nya personer för att fylla på funktionärsstaben – många klubbar lånar
idag funktionärer från andra föreningar för att kunna arrangera en tävling. Tur är det att
samarbetsviljan är så god mellan klubbarna - men nu börjar det bli dags att göra något åt
saken innan alla går på knäna.
Arenasporter kanske har det ”lite bättre” än de klubbar som arrangerar rally med flera
sträckor.
Därför har vi som förslag att distriktet ska genomföra licenskurser till C utan kostnad.
Vi ska alla locka in yngre i föreningsarbetet, utbilda och ha mentorskap.
Med lite tur har vi flera som upptäcker hur roligt det är med bilsport och fortsätter i
organisationen med nya uppdrag.
Distriktet söker personer som vill bli domare och racekontrollers.
Ta kontakt med sportgrensansvariga i rally, folkrace eller styrelsen.

Träna året innan du får börja tävla
För att lätta upp lite i reglerna har nu tagits beslut i förbundsstyrelsen att ungdomar får
börja träna redan året innan det är tillåtet att börja tävla. Gäller samtliga sportgrenar med
åldersbegränsade klasser.
Mera finns att läsa på nnbf:s hemsida eller sbf:s hemsida.
Alkotest på förare
utfördes av distriktsfunktionärer och funktionärer från Borlänge MK vid Lagtävligen i
folkrace den 8-9 september. På Lördagsmorgonen fick en slutsiffra i startnumret avgöra
vilka som skulle blåsa för nykterhetskontroll. På söndagen fick alla förare som varit på
förarmötet komma till ett tält, där det fanns tre kontrollstationer, och lämna utandningsprov.
Av 126 förare var det tre som fick komma och göra om provet. Tyvärr blev det tre som
klubben fick förbundsanmäla – med för höga värden.
Fortsättning av alkotester genomfördes
vid Back SM tävlingen i Lima där Mattåsbacken var tävlingsarena.
Efter förarmötet togs utandningsprover på förare och till stor glädje fanns det inga som
blåste med mätbara värden.
Distriktet kommer i samarbete med arrangerande klubbar att genomföra nya tester i
tävlingssammanhang.
Tack SVT 1
för den bästa reklamen för Svensk Bilsport och på bästa sändningstid. Det stora Racet
med kändisar som lär sig bygga folkracebilar och sen tävla med hjälp och stöd av kända
folkraceförare som mentorer.
Nu får vi och ni klubbar hänga på när draghjälp ges med rekryteringsarbetet för klubbarna.
Idrottslyftet 1
Vi vill uppmana klubbarna att söka pengar från idrottslyftet!
Det finns mycket mer pengar disponibla än vad som för tillfället delas ut.
Distriktet planerar några träffar med workshops för idrottslyftet och ungdomsaktiviteter.
Prata med Annika, ansvarig för idrottslyftet i distriktet, om ni vill ha besök i er klubb.
Tanken är att träffa flera klubbar samtidigt för idéer, inspiration och vägledning.
Kanske kan vi hitta på några klubböverskridande projekt.
Kom ihåg att ungdomarna är vår framtid!
Ungdomsaktiviteter vad vill vi hitta på!
Om du är en driven ungdom, eller känner någon, så hör av dig till ungdom@nnbf.se och
anmäl ditt intresse till vår ungdomsgrupp! Vi behöver bli några fler som vill hitta på saker!
Just nu försöker vi planera in ett ungdomsforum som är öppet för alla ungdomar i distriktet.
Kom gärna med förslag på aktiviteter!
Kurser och träffar
Våra sportgrensansvariga kommer att åka på centrala kurser 17-18 november.
Har ni frågor eller tankar som ni vill ska tas med till träffen, ring eller maila sga i den
sportgren det gäller.
Styrelsen åker på informationsmöte den 20 oktober till Arlanda, där den föreslagna
regionsindelningen ska redovisas. Information till er i klubbarna kommer senare.
Ordförandekonferens kommer att äga rum 24-25 november, distriktsordföranden,
sportgrensordföranden och förbundsstyrelsen samlas för informationsutbyte.
I distriktet planeras för kurser i rally, tekniker rally, juridik, domarkurser och säkerhet under
hösten. Datum kommer att publiceras på hemsida och på facebook.

Valberedningen
har börjat sitt arbete med att skicka ut brev till förtroendevalda, sportgrensansvariga med
kommittéer och rådgivare inför kommande år och årsmötet.
Har ni i klubbarna namn på personer som är intresserade av att vara med i distriktsarbetet,
maila eller ring valberedningen, kontaktuppgifter finns på hemsidan.
Miljöcertifiering.
Arbetet fortsätter med att få alla klubbar i distriktet miljöcertifierade.
Påminnelser har gått ut till de klubbar vars miljöcertifikat har eller börjat gå ut.
Viktigt att ansöka i tid om ny certifiering så inte era tävlingar fryser inne på grund av att
miljörevision inte kommit in i tid.
Rapportering av kurser
Påminner om vikten av att rapportera era kurser i klubbarna till vår utbildningssamordnare.
Kursrapporter genererar pengar som gynnar bilsporten – så rapportera och pengar från RF
tillfaller Svensk bilsport.
Tävlingskalender 2019
Kalendern inför vårt kommande verksamhetsår innehåller ett 70 tal sökta tävlingar med
tyngdpunkt på folkrace arrangemang, rallytävlingar blir det mindre utav varje år. Nu är
det endast 14 tävlingar sökta. Drifting har det sökts två tävlingar i. Uthållighets arrangemangen har det varit tunt med under det nu pågående året, hoppas att det arrangeras
fler under 2019. Uthållighet är trots allt ett arrangemang som inte kräver så stor insatts
av funktionärer och kan samtidigt generera en del ungdomartill sporten
En fastställd kalender kommer att finnas på hemsidan omkring den 20 oktober.
Alla arrangörer som på något sätt kommit i kollision med annan tävling har vidtalats och
datumjusteringar har utförts eller kommer att ske senare i bästa välförstånd.
Kalender kommer även att mailas till de som står som sökande i LoTS.
Till sist söndagen den 24 februari är tävlingsfri och kommer så att vara när NNBF.s
årsmöte avhålles.
Hoppas att alla får sköna dagar och lite och uppladdning innan vintersäsongen tar fart.

Så firas en världsmästare!

Nästa nyhetsbrev Nr: 39 utkommer i december 2018, vill du/föreningen publicera något som händer
eller har bilder från arrangemang/tävlingar skicka till webmaster@nnbf.se
och berätta vad bilderna kommer ifrån så kan webbmastern publicera
dem på webbplatsen, vissa bilder kanske passar bra för att ligga på vår första sida.
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